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محتوای كتابهای درسي در كيفيت نظام آموزش عالي نقش
بسزايي دارد .در دروس زبان تخصصي دانشگاهي فراگيری واژه نقش
عمدهای دارد .در واقع اين واژگان هستند كه زبان را ميسازند و به
درک مطلب كمک مينمايند .اما به نظر ميرسد كه در تأليف كتب
درسي دانشگاهي به ماهيت چندبعدی واژگان توجه نميشود .هدف
ما در اين پژوهش ،بررسي ابعاد يادگيری واژه در كتابهای زبان
تخصصي انتشارات پيام نور ميباشد تا با توجه به نتايج حاصله
مشخص شود در اينگونه كتابهای دانشگاهي از ميان نه بعد به چه
ابعادی از يادگيری واژه و به چه ميزان پرداخته شده است .بدين
منظور تمرينات واژه در دوازده عدد از كتابهای زبان تخصصي
انتشارات پيام نور درگروه علوم انساني مورد بررسي قرار گرفت.
تمرينهای مربوط به هر بعد بر مبنای فهرستي از پيش تهيه شده و
تأييد شده توسط كارشناسان در همهی كتابها مشخص و شمارش
شد و در نهايت ميزان درصد پرداخته شده به آنها محاسبه گرديد.
تجزيه و تحليل نتايج بهصورت كيفي و توصيفي نشان داد كه به بعد
صورت -معنايي بيشترين توجه شده است و پس از آن به ترتيب
بعد مفهومي -ارجاعي و بعد دستوری مورد توجه قرار گرفتهاند .به
بعد ارتباطي نيز به ميزان اندكي پرداخته شده اما بقيهی ابعاد در
اين كتابها ناديده گرفته شدهاند .نتايج اين تحقيق پرداختن به
همهی ابعاد واژگان را به مؤلفان محترم توصيه ميكند ،چراكه توجه
به آنها به توانايي دانشجو دركسب مهارتهای زبان ميافزايد .در اين
تحقيق تأثير و اهميت اين اهتمام در باال بردن كيفيت نظام آموزش
عالي مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :ابعاد يادگيری واژه ،واژگان انگليسي،كتابهای
درسي دانشگاهي ،كيفيت نظام آموزش عالي
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Abstrac: Textbooks play a significant role in
higher education. In the ESP textbooks
vocabulary knowledge is considered as a
principal component of the linguistic
competency that the students must develop.
This study seeks to explore the extent to which
diverse aspects of vocabulary knowledge have
been taken into account in Payame Noor
University (PNU) ESP textbooks. To this aim,
vocabulary activities were randomly selected
from 02 ESP textbooks in Human Sciences.
These activities were analyzed descriptively and
qualitatively employing a content researchermade checklist tapping into nine aspects of
vocabulary knowledge. The results indicated
that the ESP textbooks mainly attend to formmeaning. These textbooks focused on conceptreference and grammatical functions in the next
levels, while they paid less attention to the
communicational aspects. Other aspects were
not observed. The findings have important
implications for revising the methods of
presenting and teaching vocabulary knowledge
in ESP textbooks and classes. There is a need
for a more comprehensive treatment of
vocabulary knowledge by the textbook
developers and teachers in order to enhance the
quality of ESP courses. This study further
discusses the significance of the findings in the
context of Iranian higher education.
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مقدمه
نظام آموزش عالي در پي آن است كه شرايط ،موقعيت و وسايل مورد احتياج را در حيطهی تعليم
و تربيت برای فراگيران با شرايط فعلي و نيازهای مشخص آنان فراهم سازد تا زمينهی تربيت و
رشد همهجانبهی آنان مهيا گردد .برای رسيدن به اين مقصود ميبايست فعاليتها و اقداماتي در
برنامهريزی نظام آموزش عالي صورت پذيرد تا به ميزان دانش و معلومات دانشجويان بيفزايد .در
اين نگاه محتوای كتابهای درسي هستهی مركزی آموزش را شکل ميدهند .منظور از محتوا،
اصطالحات ،اطالعات ،روشها ،مفاهيم و مسائل مربوط به يک مادهی علمي است .گزينش محتوا
بايد بر اساس نيازسنجيها صورت پذيرد؛ به عبارت ديگر نيازها و الزامات اجتماعي در تدوين
گزينش محتوا ،نبايد كمتر از حد مطلوب مورد توجه قرار گيرد.
هدف مشترک نظامهای آموزشي كمک به فراگيران جهت كسب اطالعات علمي و مهارتهای
الزم از طريق شيوههای كارآمد آموزشي است كه استحقاق آن از طريق گزينش محتوای كتاب-
های درسي بهعنوان اصليترين منبع آموزشي ميسّر است .كتابهای درسي دانشگاهي از عوامل
مؤثر در برآورد كيفيت آموزش در نظام آموزش عالي محسوب ميگردند .هماكنون دغدغهی
همهی مسئولين نظام آموزش عالي باال بردن كيفيت آموزش جهت آموزش مؤثر دانشجويان برای
ورود به مشاغل مختلف جامعه است .تأليف مناسب كتابهای درسي دانشگاهي امکان تحقق اين
امر را فراهم ميسازند .از ميان اين كتابهای درسي كتابهای مربوط به آموزش زبان انگليسي
اهميت بسزايي دارند .زبان انگليسي در كشور ما بهعنوان يک زبان علمي تلقي شده و بهصورت
دروس عمومي و اختصاصي به دانشجويان آموزش داده ميشود (رضواني و اميری.)2101 ،
تدريس زبان انگليسي بهصورت دروس اختصاصي در دانشگاههای كشورمان بسيار رايج است.
اينگونه دروس متناسب با رشتهی تحصيلي دانشجويان طراحي شده و اهداف ويژهای را دنبال
ميكنند .تعدادی از محققان از جمله پالتريج و استارفيلد ( )2101و رضواني و سليماني (در
دست چاپ) اينگونه دروس را مورد مطالعه قرار دادهاند .به گفتهی آنان فراگيری محتوای اين
دروس به كار بردن زبان انگليسي در موارد ويژه است .هدف از تدريس اينگونه دروس در كشور
ما كه بيشتر متوجه سطوح دانشگاهي است ،مهيا نمودن دانشجويان در يک رشتهی تحصيلي
خاص برای استفاده از اين زبان به منظور رفع نيازهای خود در موارد ويژه از جمله امور آموزشي و
آكادميک ،شغلي ،پزشکي ،حقوقي و اجتماعي است و جستجوی شيوههای مناسب جهت تحقق
اين اهداف توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است.
حال بايد ديد تحقق اين اهداف چگونه ميسّر ميگردد .واضح و مبرهن است كه واژگان و
اصطالحات مربوط به هر زبان در يادگيری آن زبان نقش كامالً برجستهای دارند .واژگان يا كلمات
عنصر سازندهی زبان محسوب شده و درک و تفهيم يک زبان تنها از طريق فراگيری همهجانبهی
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كلمات آن امکانپذير است .يادگيری همهی مهارتهای زبان دوم ،به يادگيری واژگان مربوط به
آن زبان بستگي دارد چراكه در بيان مفهوم جمله ،كلمات هستند كه برجستهترين نقش را ايفا
ميكنند .تعدادی از پژوهشگران (اشميت2101 ،؛ برون2100 ،؛ ميرا2113 ،؛ نيشن2110 ،؛ و
هيرش )2102 ،بر اين باورند كه بدون داشتن دانش كافي از واژه ،معنا انتقال نيافته و افراد در
درک مطلب دچار مشکل ميشوند؛ لذا بر فراگيری واژگان به شيوهی صحيح بهعنوان يکي از
مهمترين بخشهای يادگيری زبان تأكيد دارند.
نکتهی قابل توجه در آموزش و فراگيری واژه توجه به ماهيت چندبعدی آن است؛ توجه كافي به
همهی ابعاد واژه بهمنظور بهكاربردن آن در موقعيتهای متفاوت امری مسلم است .يادگيری
كلمه در زبان دوم تنها اين نيست كه واژهی مورد نظر در كنار معادل آن قرار گيرد؛ واژه دارای
ابعادی است كه عدم توجه به آن باعث ميگردد بهطور صحيح آموخته نشود و نتوان آن را در
مواقع مورد نياز بهكار برد (ميرا .)2113 ،طبقهبندی ابعاد مختلف واژگان توسط نيشن ()2110
صورت پذيرفته است .به گفتهی وی اين مجموعه شامل سه گروه "شکل واژگان"" ،معنای
واژگان" و "كاربرد واژگان" ميباشد كه هر كدام از اين گروهها نيز دارای زيرمجموعههايي
هستند .بعد گفتاری ،بعد نوشتاری و بعد اجزايي در مجموعهی "شکل واژگان" ،بعد صورت-
معنايي ،بعد ارتباطي و بعد مفهومي و ارجاعي در مجموعهی "معنای واژگان" و بعد دستوری،
بعد همايي و بعد محدوديتهای كاربردی در مجموعهی "كاربرد واژگان" قرار ميگيرند .تعاريف
مربوط به اين زيرمجموعهها در قسمتهای آتي آمده است (جدول شماره .)0
در مورد دروس زبان تخصصي دانشگاهي نيز كه دانشجويان را به سمت و سوی خاصي
مرتبط با رشتهی تحصيلي خود هدايت ميكنند ،مسئلهی آموزش واژگان بهشيوهی صحيح مطرح
است .به گفتهی رضواني و سليماني(در دست چاپ) هدف اصلي از تدريس دروس زبان تخصصي
دانشگاهي تقويت مهارت خواندن ،آموزش واژگان و اصطالحات تخصصي و قوت بخشيدن به
مهارت ترجمه در متون تخصصي است .در اينگونه دروس آموزش واژگان و اصطالحات تخصصي
از اهميت ويژهای برخوردار است .مزدايثنا و تحريريان ( )2115بر آموزش واژگان تخصصي از
ابتدای آموزش تأكيد نموده و معتقدند اين امر به ميزان درک بيشتر و بهتر متون تخصصي توسط
دانشجويان كمک نموده و آنان را در فراگيری مهارتهای ديگر ياری ميكند .هايبرت و كاميل
( )2115و هيرش ( )2102نيز فراگيری واژه را در يادگيری مهارتهای ديگر زبان و مهارت
خواندن بهطور خاص مؤثر ميدانند .از آنجا كه كتابهای زبان تخصصي دانشگاهي در كشور ما به
مهارت خواندن پرداختهاند ،مسلماً يادگيری واژه نقش عمدهای داشته و توجه به ابعاد مختلف آن
اهميت دارد.
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به عقيدهی پالتريج و استارفيلد ( )2101يکي از مشکالت مربوط به يادگيری واژه در دروس
زبان تخصصي دانشگاهي عدم توجه اساتيد به ابعاد مختلف واژگان و كاربرد آنها در موارد متفاوت
است .آنچه كه از واژگان توسط اساتيد و دانشجويان استنباط ميشود تنها معنای تحتاللفظي
واژگان است و نه ابعاد ديگر .اين همان مسئلهايست كه برون ( )2100نيز بدان اشاره داشته و
تأكيد ميكند كه فراگيری واژه از ديد اشخاص مبتني بر معناست و ماهيت چندبعدی آن معموالً
فراموش ميگردد .هدف اين پژوهش نيز بررسي اين مشکل در كتابهای زبان تخصصي
دانشگاهي ايران ميباشد.
در دانشگاههای پيام نور ايران بهمنظور آموزش متون تخصصي معموالً از كتابهای زبان
تخصصي انتشارات دانشگاه پيام نور استفاده ميشود .اين كتابها شامل متون تخصصي مربوط به
رشتههای مختلف ميباشند .هدف ما از اين پژوهش ،بررسي كتابهای زبان تخصصي انتشارات
دانشگاه پيام نور در زمينهی ابعاد مختلف واژه بر اساس طبقهبندی نيشن ( )2110است تا با
توجه به نتايج حاصله مشخص شود كه بهطور كلي اينگونه كتابها به چه ابعاد و جنبههايي از
يادگيری واژه و به چه ميزان پرداختهاند .بنابراين هدف از انجام اين پژوهش را ميتوان در قالب
سؤال زير مطرح نمود:
در كتابهای زبان تخصصي انتشارات پيام نور چه ابعادی از واژه و به چه ميزان مورد توجه
مؤلفان بوده است؟
روش
در اين پژوهش دوازده كتاب منتخب درسي دانشگاهي زبان انگليسي تخصصي انتشارات
پيام نور بررسي شد .گزينش اين كتابها بهطور تصادفي و از گروه علوم انساني انجام پذيرفت
(ليست كامل اين كتابها در پيوست  2آمده است).
بهمنظور بررسي و مقايسهی ابعاد واژه در كتابهای مذكور ،ابتدا فهرستي از تمرينهای
واژگان و ابعاد مربوط به آنها تهيه شد .اين فهرست بر اساس معيارهای از پيش تعيين شده و يک
چارچوب كلي مورد تأييد كارشناسان است كه معين ميكند بر اساس طبقهبندی نيشن ()2110
تمرينهای هر كتاب به چه جنبههايي از واژه پرداخته است .ويژگيهای مربوط به اينگونه
تمرينها براساس دستهبندی طراحي شده توسط نيشن در جدول زير ذكر شده است:
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جدول شمارهی  :1ویژگیهای تمرینهای مربوط به ابعاد واژگان براساس مجموعهی
طراحی شده توسط نیشن ()2001
بعد گفتاری
))spoken form

تمريني كه توجه زبانآموز را به شکل گفتاری واژه و ويژگيهای
ظاهری آن معطوف ميكند و شکل گفتاری را به نوشتاری وصل
ميكند .اين تمرينها شامل مهارت شنيداری كه بهصورت متن
است نميباشد چراكه توجه ويژه به شکل گفتاری واژگان ندارد.

بعد نوشتاری
)(written form

تمريني كه توجه زبانآموز را به شکل نوشتاری واژه معطوف مي-
كند و تمرينهای مهارت خواندن و نوشتن را در بر نميگيرد.

بعد اجزايي
)(word parts

تمريني كه توجه زبانآموز را به اجزای واژه معطوف ميكند ،به-
عنوان مثال اشکال مختلف يک واژه را با هم مقايسه مينمايد .به
ديگر سخن اجزای واژگان مركب را بررسي مينمايد.
تمريني كه واژگان را بهمعنای مربوط به آنها وصل ميكند (تعاريف
يا تصويرها) و در آن شکل واژه از طريق معنای آن و بالعکس
تداعي شده و به توضيح معاني واژگان ميپردازد.
تمريني كه به مفهوم و آنچه كه در معنای واژه گنجانده ميشود
توجه دارد ،بهعنوان مثال با مقايسهی موارد مشابه.

بعد صورت-معنا
()form-meaning
بعد مفهومي و ارجاعي
( concept and
)referents
بعد ارتباطي
((association

تمريني كه به متضاد و مترادف و نيز دستهبندیهای مربوط به
واژگان ميپردازد.

بعد دستوری
( grammatical
)functions
بعد همايي
()collocations

تمريني كه توجه زبانآموز را به جايگاه واژه در جمله و قواعد
مربوط بدان معطوف ميكند و شامل كاربرد واژه در گفتار يا نوشتار
نميشود.
تمريني كه از دانشآموزان بخواهد تا واژگاني را كه با هم استفاده
ميشوند در كنار هم قرار دهند.

بعد محدوديتهای كاربردی
()constraints on use

تمريني كه توجه زبانآموز را به كاربرد واژگان معطوف ميكند و
اينکه واژهی موردنظر در كجا ،چه زماني و به چه ميزان كاربرد
دارد.

پس از بررسي تمامي تمرينها ،اعم از كوتاه و بلند ،تمرينهای مربوط به واژگان (كلمات
ساده و مركب) شناسايي شد .تمرينهای مربوط به هر مجموعه ،بر مبنای فهرست ذكر شده ،در
همهی كتابها مشخص و شمارش شد و در نهايت ميزان درصد پرداخته شده به آنها محاسبه
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گرديد .اين فرا يند توسط محققان حاضر انجام پذيرفت و صحت آن به تأييد كارشناسان رسيد .در
پايان نتايج به صورت كيفي و توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت؛ تمرينهايي كه بيش از
يک بعد از ابعاد واژگان را مورد ارزيابي قرار دادهاند به تعداد همان ابعاد شمرده شدهاند ،بدين
معنا كه اگر در تمريني دو بعد از واژه در نظر گرفته شده است آن تمرين دو بار در شمارش قرار
گرفته است .شرح نتايج در قسمت بعد آمده است.
یافتهها
نتايج به دست آمده پس از بررسي تمامي تمرينهای مربوط به كتابها بدين صورت است
كه تعداد كل تمرينهای مربوط به واژه در اين كتابها برابر است با  .142مطابق جدول شمارهی
 083 ،2تمرين به بعد صورت-معنايي واژگان پرداخته كه اين بعد از واژه را در درجهی نخست
اهميت قرار داده است .پس از آن بعد مفهومي و ارجاعي شامل  019تمرين و بعد دستوری شامل
 45تمرين ميباشد .به بعد ارتباطي در  02تمرين و تنها در دو كتاب از دوازده كتاب پرداخته
شده است .به ساير ابعاد اعم از ابعاد گفتاری ،نوشتاری ،اجزايي ،همايي و محدوديتهای كاربردی
هيچگونه توجهي نشده است .همانطور كه در جدول مشاهده ميشود در كتابهای منتخب زبان
تخصصي انتشارات دانشگاه پيام نور ابعاد مورد توجه مؤلفان بهترتيب بعد صورت-معنايي ،بعد
مفهومي و ارجاعي ،بعد دستوری و بعد ارتباطي ميباشد .در جدول زير نتايج تجزيه و تحليل
دادهها آمده است:
جدول شمارهی  :2تعداد ،درصد و ابعاد واژه در  12کتاب بررسی شده در این پژوهش
بعد

تعداد تمرين درصد

گفتاری
نوشتاری
اجزايي
صورت-معنايي
مفهومي و ارجاعي
ارتباطي
دستوری
همايي
محدوديتهای كاربردی

o
o
o
083
019
02
45
o
o

1
1
1
52/1%
11/3%
1/5%
01/0%
1
1

همانطور كه مشاهده ميشود بعد صورت-معنايي كه نسبت به ديگر ابعاد برجستهتر است،
 %52/1كل تمرينها را شامل ميشود .اين بعد از واژه شکل كلمات (تعاريف و تصاوير) را به
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معنای آن پيوند ميدهد .پس از آن بعد مفهومي و ارجاعي  ، %11/3بعد دستوری يا جايگاه واژه
در جمله  %01/0و بعد ارتباطي كه مربوط ميشود به ارتباط ميان واژگان با يکديگر %1/5
تمرينهای مربوط به واژگان در اينگونه كتابها را تشکيل ميدهند .به بعد گفتاری ،نوشتاری و
اجزايي كه بهترتيب به تلفظ صحيح كلمات ،نگارش صحيح و اجزای تشکيلدهندهی آنها برمي-
گردند ،و نيز ابعاد همايي يا دستهبندی كلمات در گروه مربوطه و محدوديتهای كاربردی كه به
معنای كاربرد كلمات در زمان و مکان مشخص است در هيچيک از كتابها توجهي نشده است.
(ابعاد واژگان همراه با تعداد تمرينهای شامل آنها در همهی كتابهای بررسي شده در اين
پژوهش بهصورت جداگانه در پيوست  0آمده است).
بحث و نتیجهگیری
بررسي كتابهای درسي دانشگاهي زبان انگليسي تخصصي انتشارات پيام نور در اين
پژوهش نشان داد كه در اينگونه كتابها از ميان سه مجموعهی "شکل ،معنا و كاربرد واژگان "،
تنها دو مورد در نظر گرفته شده است ،معنا و كاربرد .از مجموعهی "كاربرد واژگان" نيز به همهی
زيرمجموعهها توجه نشده است؛ ابعاد همايي و محدوديتهای كاربردی كلمات به هيچ وجه در
برنامهی آموزش قرار نگرفته اند و تنها به بعد دستوری پرداخته شده است .در مجموعهی "معنای
واژگان" نيز كه به همهی زيرمجموعهها پرداخته شده تا حدودی پراكندگي ميان ابعاد ديده مي-
شود؛ بدين معنا كه به ابعاد صورت-معنايي و مفهومي و ارجاعي بسيار توجه شده ،اما به بعد
ارتباطي بسيار اندک .به مجموعهی "شکل واژگان" در اين كتابها هيچگونه اهميتي داده نشده
است.
بعد صورت-معنايي در كتابهای درسي دانشگاهي زبان انگليسي تخصصي انتشارات پيام
نور در درجهی نخست اهميت قرار دارد .پژوهشگراني از جمله برون( )2110و كواين( )2115نيز
در پژوهشهای خود به اين نتيجه دست يافتند .كواين( )2115طي تحقيقي متوجه شد كه زبان-
آموزان برای درک مطلب در مهارت خواندن تنها از بعد صورت-معنايي بهمنظور تشخيص كلماتي
كه معنای آنها را نميدانند كمک ميگيرند .اين نتايج اهميت اين بعد را نشان داده و توجه
اساتيد و دانشجويان را به آموزش و فراگيری آن ملزم ميكند .ترجمهی واژگان كه يکي از شيوه-
های وابسته به همين بعد محسوب ميشود در بيشتر كتابهای زبان تخصصي انتشارات پيام نور
به چشم ميخورد .رضواني و سليماني (در دست چاپ) ،لنجيل و ناوراكسيس( )2118و
هومل( )2110اين شيوه را مورد بررسي قرار داده و بسيار بدان تأكيد كردهاند .رضواني و سليماني
(در دست چاپ) بر اين باورند كه در دروس زبان انگليسي تخصصي اكثر واژگان انتزاعي بوده و
در نتيجه ترجمهی واژگان فهم آنها را آسانتر مينمايد.
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عدم وجود تمرين های مناسب و دشواری طراحي و نياز به محيط مناسب و نيز مشخص
نبودن روشي مستقيم برای آموزش ابعاد همايي و محدوديتهای كاربردی ممکن است داليلي
برای عدم توجه مؤلفان به اين ابعاد باشد .طراحي تمرينهای متناسب با ساير ابعاد راحتتر و
آموزش آنها بهصورت مستقيم و صريح در كالسهای درس امکانپذير است و نياز به حضور در
محيط واقعي ندارد .اشميت( )2101و هيرش( )2102نيز بر اين علل صحّه گذاشته و معتقدند كه
جهت آموزش ابعاد مختلف دانش واژه ،مؤلفان ميبايست به طراحي فعاليتها و تمرينهای متنوع
با توجه به بعد مورد نظر ،با در نظر گرفتن نيازها و شرايط آموزشي زبانآموزان بپردازند.
با وجود تمامي مشکالت مربوط به طراحي تمرينهای متناسب با ابعاد همايي و محدوديت-
های كاربردی و نحوهی آموزش آنها ،توجه به همهی جنبههای واژه (شکل ظاهری واژگان ،معنا و
كاربرد) و طراحي فعاليتها و تمرينهای متنوع و متناسب با ابعاد مختلف واژگان توسط بسياری
از پژوهشگران توصيه شده است .تنها تشخيص شکل و معنای كلمه زمينهی يادگيری واژه را
فراهم نميسازد بلکه دانستن كامل يک واژه مبتني بر دانستن شکل كلمه و تلفظ صحيح ،نوع
نگارش ،اجزای تشکيل دهنده ،معنا و مفهوم ،مترادف و متضاد ،جايگاه آن در جمله ،ارتباط با
ديگر كلمات و در نهايت كاربرد آن كلمه در زبان ميباشد .تکرار كلمات در موقعيتهای متفاوت
شيوهی مناسبي در امر يادگيری است كه برون( )2100و اسکات( )2114به آن اشاره داشتهاند.
اسکات( )2114رجوع به واژهنامه را تنها راه مؤثر در يادگيری واژگان و كاربرد آنها در زبان دوم
نمي داند و بر اين باور است كه نوع آموزش كلمات مختلف متفاوت است؛ از آنجا كه محيط غير
آموزشي شرايط مناسب يادگيری زبان دوّم را برای زبانآموز فراهم نميآورد ،دانشجويان به
محيط آموزشي و اساتيد تکيه ميكنند تا از اين طريق و با استفاده از شيوههای مؤثر آموزشي
اين نياز در آنها برطرف گردد .يکي از مشکالت مربوط به يادگيری زبان انگليسي تخصصي نيز
همين امر است؛ مطالعات گستردهتری در اين خصوص به فراهم آوردن شيوههای مؤثرتر و
سازندهتر كمک خواهد كرد .تالش گردآورندگان ميبايست بر اين باشد تا اختالف چندان زيادی
از لحاظ درجهی اهميت ميان ابعاد در كتابهای زبان تخصصي ديده نشود.
يکي از شيوههای مناسب آموزشي در نظام آموزش عالي همتراز نمودن دروس دانشگاهي با
نيازهای دانشجويان است .پيشينهی گستردهی فرايند آموزش زبان انگليسي برای اهداف ويژه
(زبان انگليسي تخصصي) كامالً شفاف و مبرهن بوده و مسلماً پيشرفت جوامع به تحقق آن در
مسير آموزش كمک خواهد نمود .اين نوع آموزش كه ممکن است بهمنظور بهكار بردن زبان
انگليسي بهعنوان يک زبان بينالمللي در موارد ويژه باشد ،ميتواند موجب گسترش ارتباطات
ميان جوامع و برآوردن نيازهای آموزشي ،شغلي ،حقوقي و اجتماعي شود .هدف پژوهشگران از
پژوهش در اين زمينه نيز جستجوی شيوههای مناسب جهت تحقق اين اهداف مطابق با نيازهای
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دانشجويان و پيشبرد سطح علمي آنان ميباشد .بهطور كلي تخصصهای مختلف از طريق زبان
انتقال يافته و در هر زبان كلمات بهعنوان عنصر اصلي ،درک متون مربوطه را آسان مينمايد
(پالتريج و استارفيلد  .)2101 ،لذا توجه به همهی ابعاد واژه در امر يادگيری و بهكارگيری زبان
مؤثر است .در مورد درس زبان انگليسي بهطور كلي و زبان انگليسي تخصصي بهطور خاص نيز
الزم به ذكر است كه با توجه به نياز جامعه به آن ،مؤلفان ميبايست با مطالعهی كافي و به-
كارگيری تمام توان خود در زمينهی شيوههای آموزش واژه در زبان دوم ،تغييرات الزم را در
متون پيشين اعمال نموده تا دانشجويان بتوانند از مطالب درسي استفادهی بهينه نمايند .از آنجا
كه كتابهای زبان تخصصي انتشارات پيام نور به تمامي ابعاد واژه توجه نداشته است ،بازنگری
اينگونه كتابها در جهت اصالح آموزش اين بعد از دانش زباني و پرداختن به همهی ابعاد آن به
اساتيد و مؤلفان توصيه ميگردد.
نظام آموزش عالي يکي از بنيادیترين نهادهای اجتماعي است كه در آيندهی افراد جامعه
نقشي بيبديل دارد .بنابراين با استفاده از جديدترين يافتههای علمي ميبايست چارهای انديشيد
تا با اصالح محتوای كنوني دروس دانشگاهي محتوای آموزشي با نيازهای علمي دانشجويان
همسو گردد .روشن است كه هر نظامي اهداف خود را در قالب كتابهای درسي دنبال ميكند؛
دادن نظم و نسق به برنامههای درسي و آموزشي امکان برطرف نمودن هرگونه ضعف در شيوهی
آموزش را فراهم ميآورد .آنچه كه مسلم است تأمين نيازهای آموزشي افراد جامعه به بهترين
شکل ممکن ميباشد كه اين خود نيازمند برنامهريزیهای مناسب درسي و آموزشي در نظام
آموزش عالي است .اميد است نتيجهی اين تالش در بهبود برنامههای نظام آموزش عالي مؤثر
واقع شود.
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پیوست  :1جداول مربوط به تعداد تمرینها و ابعاد واژه در همهی کتابهای بررسی شده
در این پژوهش:
جدول شمارهی  :3تعداد تمرینها و ابعاد واژه در کتابهای درسی دانشگاهی زبان
انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور
مدیریت

علوم اجتماعی

تربیت بدنی

کتابداری

حسابداری2

حسابداری1

تعداد كل=51
1
1
1
11

تعداد كل=41
1
1
1
21

تعداد كل=41
1
1
1
24

تعداد كل=21
1
1
1
21

تعداد كل=22
1
1
1
21

تعداد كل=20
1
1
1
3

01

01

5

1

1

02

1
01
1
1

1
01
1
1

1
5
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

بازرگانی
بعد
گفتاری
نوشتاری
اجزايي
صورت-
معنايي
مفهومي و
ارجاعي
ارتباطي
دستوری
همايي
محدوديت-
های
كاربردی

جدول شمارهی  :4تعداد تمرینها و ابعاد واژه در کتابهای درسی دانشگاهی زبان
انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور
روانشناسی
بعد

تعداد
كل=5

تعداد
كل=11

مدیریت

اقتصاد

دولتی

مدیریت

تعداد
كل=21
1
1

گفتاری
نوشتاری

1
1

اجزايي

1

1

صورت-معنايي

05

4

34

و

ادبیات

مدیریت

فارسی

آموزشی

تعداد
كل=21

پیشدبستانی و دبستان

تعداد كل=50

تعداد
كل=22
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

01

01

08
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مفهومي و ارجاعي

05

4

01

01

01

08

ارتباطي

1

1

01

2

1

1

دستوری

1

1

1

1

1

08

همايي

1

1

1

1

1

1

محدوديتهای
كاربردی

1

1

1

1

1

1

منابع
ارجمندی ،غالمرضا؛ خليلي ،حسين و رحيمي ،عبدالعلي .)0158( .زبان تخصصی علوم اجتماعی .مركز
چاپ و انتشارات دانشگاه پيامنور.
بافنده ايماندوست ،صادق .)0153( .زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت .مركز چاپ و انتشارات دانشگاه
پيامنور.
ثمربخشي تهراني ،شهربانو .)0152( .زبان تخصصی مدیریت بازرگانی .مركز چاپ و انتشارات دانشگاه
پيامنور.
خاصي ،علياكبر و عليجاني ،رحيم .)0153( .زبان تخصصی رشتهی کتابداری .مركز چاپ و انتشارات
دانشگاه پيامنور.
داداشزاده ،مريم .)0131( .متون تخصصی پیشدبستانی و دبستان .مركز چاپ و انتشارات دانشگاه
پيامنور.
رضواني ،رضا و اميری ،طيبه .)2101( .تحلیل محتوای کتب آموزش زبان انگلیسی منتخب
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